Aan dhr Koen van der Hauw

Zutphen, 23 mei 2013

Onderwerp: uw brief van 14 mei 2013,

Geachte heer van der Hauw,
Uw brief van 14 mei jl. hebben wij met aandacht gelezen. Wij betreuren het dat er nog zo
veel vragen bij u leven ten aanzien van de ontwikkelingen die sinds november 2012 zijn
ingezet. In de afgelopen tijd zijn veel van deze vragen al gesteld door andere groepen
belanghebbenden en zijn ook reeds beantwoord, onder meer in twee uitgebreide vraag en
antwoord documenten eind 2012.
Wij begrijpen dat informatie niet altijd bij iedereen en op eenzelfde manier aankomt en
willen daarom onderstaand nog een korte samenvatting geven van ons standpunt in de
hoop dat er meer inzicht en daarmee begrip ontstaat over datgene wat zich afspeelt en het
traject dat al gelopen ís.
Wij zijn van mening dat de ingeslagen weg niet omkeerbaar is. Er is een uitgebreide route
gegaan door de werkgroep Toekomst dat geleid heeft tot een advies aan de bestuurder om
het gebouw aan de Weerdslag 14b beschikbaar te stellen voor het Voortgezet Vrijeschool
onderwijs en de PO scholen te huisvesten aan de Henri Dunantweg en de Valckstraat . Het
managementteam van de stichting en de GMR hebben beiden hierover eveneens een
positief advies uitgebracht. De medezeggenschap is in dit proces nadrukkelijk leidend
geweest voor de uitkomst ervan. De bestuurder heeft namelijk het advies dat vanuit alle
geledingen tot stand is gekomen, ongewijzigd overgenomen en tot voorgenomen besluit
gemaakt. Tenslotte is dit voorgenomen besluit door de Raad van Toezicht bekrachtigd.
Op het punt van de luchtkwaliteit geven wij u hierbij een uitgebreid antwoord omdat dit
punt, ondanks eerdere beantwoording ervan, kennelijk toch onvoldoende duidelijk ís:
Direct nadat informatie van de GGD (hr. v.d.Lelie) over fijnstof op de locatie Valckstraat werd
verspreid, heeft mevr. Plaschek een persoonlijk gesprek met dhr v.d. Lelie van de GGD
geïnitieerd en navraag gedaan bij de gemeente Zutphen (hr Venneman en een milieu
ambtenaar) op welke wijze er onderzoek gedaan kan worden, door wie en hoeveel tijd en
kosten het in beslag neemt om een rapport af te leveren.
De gemeente heeft aangegeven dat een milieukundig onderzoek onderdeel uitmaakt van de
afhandeling van bouwvergunningstrajecten. Het onderzoek naar fíjnstof wordt hierin altijd
betrokken. De gemeente geeft hiertoe opdracht aan de GGD. De kosten hiervoor liggen bij
de gemeente. De GGD analyseert en beoordeelt dan de meetgegevens die door de provincie
Gelderland zijn uitgevoerd. Deze analyse en rapportage neemt ca. 8 weken of langer in
beslag, afhankelijk van de beschikbaarheid van de terzake deskundige van de GGD.
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De enige manier om eerder een rapport over fijnstof te verkrijgen is om als particuliere
stichting zelf onderzoek (metingen, analyse en rapportage) te laten uitvoeren. ln dat geval
kan zij daartoe een extern, commercieel milieukundig bureau benaderen en voor eigen
kosten een onderzoek starten. Het bureau zal daartoe zelf metingen moeten uitvoeren maar
analyse van dit soort metingen heeft echter pas zin als het onderzoek over een lange periode
van jaren wordt verricht. Kosten zijn dan navenant hoog en een rapport kan niet op korte
termijn worden verwacht.
Daarom is het advies van de gemeente om de resultaten af te wachten van de in het
reguliere te lopen analysetraject met de GGD. De GGD heeft haar medewerking toegezegd
als adviseur wanneer het bouwtraject gaat lopen. Dit hebben wij gezien als de beste weg om
zicht te krijgen op de mogelijke problematiek en ons verzekerd te weten van een deskundig
adviseur om de fijnstof situatie zo goed mogelijk aan te pakken.
Op uw verzoek om uitstel van het traject kunnen en willen wij niet ingaan ivm het afbraak
risico dat hier aan vast zit. B&W van de gemeente Zutphen hebben inmiddels hun
goedkeuring gehecht aan de plannen zoals die zijn ingediend in december 2012 en hebben
het huisvestingsbudget op basis van deze plannen toegekend aan st. VSNON. Nu is het zaak
om uitvoering te geven aan de plannen zoals voorgenomen. Het is noodzakelijk dat wij het
herhuisvestingstraject en de beweging van 3 naar 2 PO scholen nu echt gaan vormgeven om

een gezonde toekomst voor het vrijeschool onderwijs te creëren en behouden.
Daarnaast betekent uitstel nog langer onzekerheid voor ouders, kinderen en leerkrachten
over de toekomst, hetgeen voor niemand wenselijk is.
Op maandag 3 juni aanstaande bent u van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op een
gespreksavond alleen voor de ouders van de Usselschool. Op deze avond wordt niet meer
gesproken over het besluit van drie naar twee. Dit is een vaststaand gegeven.
De inspanningen van de leerkrachten en schoolleiding zijn er de afgelopen weken op gericht
geweest om dit besluit zorgvuldig uit te werken, in het besef dat het altijd ergens pijn doet
en met de intentie om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Het team van De IJssel wil op deze avond met de ouders in gesprek over de komende
veranderingen voor de school. Op verzoek van het team is het een besloten avond, alleen
bedoeld voor ouders en leerkrachten van De IJssel. Vandaar dat mw. Plaschek en ikzelf
hierbij niet aanwezig zullen zijn. Ceciel Wolfkamp zal als directeur van De IJssel wél aanwezig
zijn.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben gei`nformeerd,
Met vriendelijke groet,
Namens de bestuurder,
Mevr. L. PLaschek,
Dhr. G. Langeslag (lid van het MT en directeur van de Berkel)
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